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درخواست انجمن صنفی کارگران 
ساختمانی برای پرداخت حق بیمه

نجمــن  ا بیــر  د
صنفــی کارگــری 
نقاشان تهران گفت: با 
توجه به اینکه کارگران 
ساختمانی چند ماهی 

اســت که بیکار شــده اند، از دولت می خواهیم 
مانند هنرمندان، ســه ماه حق بیمــه کارگران 
ســاختمانی نیز از طرف دولت پرداخت شــود. 
»کاظم احمدیان« در گفت وگو با ایرنا گفت: بسیار 
از کارگران ســاختمانی و روزمزد بیمه نیستند، 
بنابراین با تعطیلی کارها در ایام کرونا نمی توانند از 
تسهیالت بیمه بیکاری که کارگران از آن بهره مند 
هستند استفاده کنند. دبیر انجمن صنفی کارگری 
نقاشان تهران گفت: در مورد تعداد بیمه کارگران 
ساختمانی نیز دو روایت وجود دارد. یکی از آمارها 
مربوط به تامین اجتماعی است که اعالم کرده یک 
میلیون و ۲۰۰هزار کارگر ساختمانی بیمه تامین 
اجتماعی دارند. از ســوی دیگر نهادهای صنفی 
اعالم می کنند این تعداد ریزش کرده و به ۷۰۰هزار 
نفر در کشور رسیده اســت. وی درباره پرداخت 
بسته  حمایتی به کارگران ساختمانی گفت: وزیر 
کار بارها در سخنرانی های مختلف اعالم کرده که 
۱.۵ تا ۲ میلیون تومان برای خانواده هایی که ثبات 
شغلی ندارند پرداخت می شود اما تاکنون اقدامی 
در این زمینه انجام نشده است. این فعال کارگری 
گفت: البته در چند روز گذشته پیامکی برای برخی 
از کارگران ساختمانی ارسال شده با این مضمون 
که چنانچه وام یک میلیون تومانی که یارانه بگیران 
نقدی دریافت کردند برایشان واریز نشده، مشمول 
دریافت وام دو میلیون تومانی می شوند در غیر این 
صورت تنها یک میلیون تسهیالت می گیرند. وی 
افزود: این در حالی اســت که وزیر کار پیش از این 
اعالم کرده بود که چهار میلیون خانواری که شغل 
ثابتی ندارند تسهیالت دو میلیون تومانی دریافت 
می کنند. احمدیان اظهار داشــت: البته بسیاری 
از کارگران ســاختمانی که بیمه آنها فعال است 

پیامکی دریافت نکردند.
    

عضو شورای عالی کار:
زمان جلسه تعیین حق مسکن 

کارگران مشخص نیست
نماینــده کارگران 
در شــورای عالی کار 
با اشــاره به لغو جلسه 
شورای عالی کار و عدم 
اعالم زمــان برگزاری 

نشست تعیین حق مسکن کارگران، گفت: با گذشت 
دو ماه از سال ۱۳۹۹ شورای عالی کار تنها به نشست 
تعیین دستمزد بسنده کرده و از زمان جلسه بررسی 

حق مسکن کارگران خبری نیست.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
متاسفانه خبری از تشــکیل جلسه شورای عالی 
کار نیست و چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه که از 
طریق وزارتخانه موضوع را پیگیری کردیم پاسخ 
روشــنی به ما داده نشــد و نمی دانیم که وزارت 
کار چه برنامه ای برای برگزاری جلســه تعیین 
حق مسکن کارگران دارد اما معتقدم که در این 
مواقع موضوع آن قدر کشــدار و طوالنی می شود 
تا حساسیت ها کاهش یابد و کم کم به فراموشی 

سپرده شود.
    

241هزار نفر مشمول مقرری 
بیمه بیکاری شدند

مدیرکل امور بیمه شــدگان سازمان تأمین 
اجتماعی گفت: لیســت حدود ۲۴۱هزار نفر از 
مشمولین مقرری بیمه بیکاری را برای ماه اسفند 
سال ۹8 به همراه شماره حساب تهیه و به سازمان 

برنامه و بودجه ارسال کرده ایم.
 مهدی شــکوری در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس درباره پرداخت مقــرری بیمه بیکاری به 
افرادی که با توجه به شــیوع ویروس کرونا بیکار 
شده اند، اظهار داشــت: تأمین اجتماعی وظیفه 
پاالیش اطالعــات افرادی که در ســامانه بیمه 
بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام 
کرده اند را داشته و زمان پرداخت و میزان مبلغ 
مقرری بیمه بیکاری برعهــده تأمین اجتماعی 
نیست و تحقق آن مســتلزم اخذ مصوبه از ستاد 
ملی کرونا اســت. وی بیان داشت: روز پنجشنبه 
اول خرداد، لیســت حــدود ۲۴۱هــزار نفر از 
مشمولین دریافت مقرری بیمه بیکاری برای ماه 
اسفند سال ۹8 به همراه شماره حساب آنان که با 
همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه 
شده به ســازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا با 
اخذ تصمیمات مقتضی و هماهنگی با خزانه داری 
کل کشــور، مقرری بیمه بیکاری برای این افراد 

پرداخت شود.
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اخبار کارگری

پیام عابدی

سیســتان و بلوچستان حدود 
۳ میلیون نفر جمعیــت دارد اما به 
خاطر فقر زیرســاختی در زمینه 
صنعت و کشاورزی، مردم مشارکتی 
در اقتصاد نــدارد. در نتیجه مردم 
هم ماننــد زیرســاخت ها فقیر 
مانده اند و می گویند سیســتان و 
بلوچســتان فراموش شده است. 
»علیم یارمحمدی« نماینده زاهدان 
در مجلس در گفت وگو با ما از نرخ 
بیکاری 4۰ تا ۶۰درصدی در سیستان 
و بلوچستان سخن می گوید و تاکید 
دارد ظرفیت هایی در این اســتان 
وجود که نه در ایران که در منطقه 
نمونه هستند. او در این گفت وگو 
شرح می دهد که چه عواملی موجب 

تعمیق بیکاری در استان شده اند.
    

  چند ســالی است که بحث 
برخورد با سوخت بران در مرزهای 
سیستان و بلوچستان پررنگ شده 
است. به خاطر ارزان بودن قیمت 
سوخت در ایران، مشاغلی چون 
سوخت بری در منطقه رونق دارد. با 
توجه به وضعیت مردم استان، چه 

باید کرد؟
از قدیم، شــغل اکثر مردم منطقه 
جابه جــا کردن ســوخت بــود پس 
ســوخت بری مســاله امروز و دیروز 
نیست. تا در استان صنایع ایجاد نشود 
و کشاورزی رونق نگیرد، نمی توانیم از 
مردم بخواهیم که از سوخت بری دست 

بردارند. اســتان به خاطر بی آبی به این 
وضع افتاده است. به صنعت هم توجهی 
نشده است. انتظار مردم استان این است 
که دولت با توجه به جایگاه سیستان و 
بلوچستان در منطقه و با عنایت به طرح 
توسعه سواحل مکران با مرکزیت چابهار 
به توسعه استان توجه همه جانبه کند. 
قطعا با توجه به ظرفیت های چابهار این 
طرح موجب می شود زیرساخت هایی 
در بحث راه و راه آهن ایجاد شود و منابع 
درآمدی خوبی را برای کشــور ایجاد 
می کند. حتی می توان گفت که توسعه 
بنادر سبب رها شــدن از اقتصاد نفتی 
می شود اما از این ظرفیت ها هم استفاده 
نمی شود. در نتیجه این توسعه نیافتگی، 
بیکاری در قسمت هایی از سیستان و 

بلوچستان در دنیا بی نظیر است.
اینهــا همــه در حالی اســت که 
ظرفیت  هــای فراوانی در این اســتان 
متمرکز شده است. معادنی در این استان 
وجود دارد که مطابق اذعان دولتمردان از 
نظر میزان ذخایر، نوع فلزات و کانی ها در 
دنیا بی نظیر هستند. اگر این ظرفیت ها 
راه اندازی می شد دیگر مردم استان از 
دردسرهای سوخت بری رها می شدند. 
از نظر ما هم سوخت بری شغل نیست چرا 
که بارها در تصادفاتی که رخ داده راکبین 
خودروها، جلوی چشم ما سوخته اند. 
خود مردم هم با وجود این خطرات مایل 
به این کار نیستند اما چه کنند که مجبور 
هستند لقمه نانی بر سر سفره ببرند و زن 

و فرزندانشان را راضی نگه دارند.
  ظاهرا دولت بــه این نتیجه 
رســیده که نمی تــوان امکان 

جابه جایی سوخت را از مردم منطقه 
سلب کرد.

دولت برای اینکــه این حرکت ها را 
)ســوخت بری( نظام مند کند ناموفق 
بوده است. بیش از یک سال و نیم از این 
موضوع می گذرد و همچنان در بر همان 
پاشــنه می چرخد. به همین خاطر بر 
سر سفره مرزنشــینان چیزی نیامده 
است. حتی فروش ســوخت از طریق 
تعاونی های مرزنشــین هم نتوانسته 
تغییری در وضعیت مردم منطقه ایجاد 
کند چرا که پول آن به موقع دستشان 
نمی رسد. در حال حاضر اکثر جمعیت 
اســتان زیر خط فقر امنیــت غذایی 
هستند. به هر شکل پاسخ این مسائل 
را باید مردم بدهند چرا که همه همنوع 
هستیم. در چنین شرایطی باید بودجه 
کشــور به صورت عادالنه توزیع شود. 
متاســفانه دولت ها به گونه  ای محدود 
نگاه می کنند. آنها در جایی که هستند 
)مرکز( دایره بسیار کوچکی را می بینند. 
حاشیه کشور رها شده و به مردم توجهی 
نمی شود. مردم این مناطق به رغم اینکه 
همیشه پای نظام و انقالب بوده اند مورد 

بی مهری قرار گرفته اند.
  بــا همــه این شــرایط با 
ســوخت بران برخورد می شود. 
»محمدنعیم امینی فرد« نماینده 
سیســتان و بلوچستان گفته که 
نیروی انتظامی نباید با شلیک به 
خودروهای ســوخت بران باعث 
رخدادهای تلخ شــود. چرا هنوز 
گاهی خشونت در برخورد با این 

پدیده ها دیده می شود؟

با فرماندهی نیروی انتظامی در این 
مورد صحبت شــده؛ به گونه  ای که به 
نیروهای خود دســتور داده اند که در 
این زمینه صبر و تامل به خرج دهند و 
اقدامی نکنند. با نیروهایی هم که مرتکب 
خشــونت شــده اند به صورت موردی 
برخوردهایی را داشته اند. به آقایان در 
این مورد توصیه هایی کرده ایم و گفته ایم 
که اینجا شغلی وجود ندارد و باید راهی را 
برای امرار معاش باز بگذاریم. البته نه به 
این معنا که کار سوخت بری رایج شود اما 
به هر حال باید تا راه اندازی ظرفیت های 
جدید اشــتغال چه در معادن و چه در 
قالب توریســم، گردشــگری، صنایع 
دستی، شیالت و... معابری را باز بگذاریم.

اســتان ما به آب های آزاد جهان راه 
دارد و مردم می تواننــد با خیال راحت 
در امنیت کامل به تجارت خرد و کالن 
بپردازند. با همه این اوصاف وقتی از دولت 
می خواهیم کمک کند سرمایه گذار به 
اســتان بیاید، می گوید خودتان بروید 

سرمایه گذار پیدا کنید.
  می خواهیــد بگوییــد که 
زیرساختی آماده نشده که شما به 
واسطه آن سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی را جلب کنید.
سیستان و بلوچســتان در پرورش 
ماهی در قفس، فعالیت های صیادی، 
پرورش میوه های گرمسیری و پرورش 
اقســام خرما بستر مســتعدی را دارد 
اما مردم چه ســهمی از ایــن ثروت ها 
برده اند؟ در خبرها می آید که اســتان 
ما هشت بندر صیادی و بیش از ۲هزار 
فروند شــناور صیادی دارد اما صیادان 
قدیمی امروز در خانه نشسته اند. البته 
باید این اطالع رســانی صورت بگیرد 
که از کل کشــور، ســرمایه گذاران و 
کارآفرینان به سیســتان و بلوچستان 
بیایند. کارهایی توســط دولت انجام 
شده است مانند به صفر رساندن مالیات 
فعالیت های اقتصادی در مناطق محروم 
یا اختصاص معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ 
سال برای تمام فعالیت های اقتصادی 
ثبت شــده در مناطق آزاد. در استان ما 
آموزش و پرورش خــوب کار می کند. 
تعداد بی ســوادان مطلق کاهش پیدا 
کرده است. ۷۰درصد مردم سیستان و 
بلوچستان باسواد هستند اما مشکالت 
معیشــتی کم نداریم. البتــه در این 
سال ها دست روی دست نگذاشته ایم 
و شغل های فراوانی توسط کارآفرینان 

ایجاد شد اما کافی نبودند.
  به معافیت 2۰ ساله مالیاتی در 
مناطق آزاد اشاره کردید تا مشاغل 
بیشتری ایجاد شود. این انتقاد به 
مناطــق آزاد وجــود دارد که به 
ســکویی برای واردات بی رویه 
تبدیل شده اند و توسعه صنعتی آنها 
کال به دست فراموشی سپرده شده 
است. آیا به توســعه مناطق آزاد 

بدبین نیستید؟
ببینید ما اینجا پتانسیلی مانند مرز 
داریم. کشورهایی که همسایه استان ما 
هستند بازار مصرف بسیار بزرگی دارند 
اما چرا بحث مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
را پررنگ تر نگیریم؟ شــاید در جاهای 
دیگر مملکت با اهداف اقتصاد مقاومتی با 
اهداف تولید در داخل، همخوانی نداشته 
باشد اما من این را قطع به یقین می گویم 
که در سواحل شــرقی کشور هرچه ما 
منطقه ویژه اقتصادی بزنیم چه آنها که 
قبال مانند میرجاوه تصویب شده بودند و 
چه آنها که قرار توسعه بیایند، می توانیم 
توسعه همه جانبه را ممکن کنیم. به این 
واسطه می توانیم بازارهای زنجیره ای 
صنایع را سامان دهیم و از این قبل پول را 

وارد کشور کنیم.
  این روزهــا نمایندگان 
مجلس از کاهش قدرت خرید 
مردم سخن می  گویند. تعیین 
مزد مکفــی بــرای کارگران 
سیستان و بلوچســتان تا چه 

اندازه برای شــما یک مطالبه 
جدی است؟

سیستان و بلوچستان چندان مزد و 
حقوق بگیر ندارد. اکثر مردم در اینجا از 
زمین های کشاورزی روستایی و از دریا 
درآمد دارند. بیشــتر آنها یا کشاورزند 
یا صیاد. پس بزرگ و کوچک شــدن 
دســتمزد تاثیــری در زندگــی آنها 
نمی گذارد. اگر در کل کشور 8۰درصد 
شاغالن بیمه هســتند در سیستان 
و بلوچســتان تنها ۲۰درصد شاغالن 
بیمه هستند. این اعداد نشان می دهند 
که شاغالن اســتان رابطه استخدامی 
ندارند یعنی در استخدام یک کارفرمای 
مشــخص که آخر ماه به حسابشــان 
حقوق بریزد یا بیمه شان کند، نیستند.

در سیســتان و بلوچســتان عمده 
مشکل بیکاری اســت. میزان اشتغال 
بسیار مایوس کننده اســت. در برخی 
از مناطق اســتان نرخ بیکاری بین ۴۰ 
تا ۶۰درصد اســت. در چابهــار و نیک 
شهر تا ۶۰درصد جمعیت، در قصرقند 
حدود ۵۰ تــا ۶۰درصد، ایران شــهر 
حدود۴۰درصــد و زاهــدان ۲۰ تــا 

۲۵درصد جمعیت بیکار هستند. 
آمارهــا نشــان می دهنــد که در 
این مناطــق نه صنعتی هســت و نه 
کشــاورزی هســت. اگر هم مقداری 
اشتغال کشــاوزی وجود دارد به این 
خاطر اســت که خانواده هایی از قدیم 
یک هکتار یــا بیشــتر و کمتر زمین 
داشته اند و در آن صیفی جات می کارند 
یا دامداری می کنند یا خرما کاشــت 
می کنند اما خیلی هــا همین ها را هم 
ندارند، آن هم به خاطر خشکســالی. 
چاه های آب خشک شده اند. سطح آب 
بسیار پایین رفته است. دولت مبالغی 
گذاشته تا کف شکنی چاه ها آغاز شود، 
به این جهت که دام هایشان از تشنگی 
تلف نشوند. بماند که آبی برای باغات 

وجود ندارد.

یارمحمدی با اشاره به نرخ بیکاری 4۰ تا ۶۰ درصدی در سیستان و بلوچستان:

سفره های مرزنشینان خالی است

خبر

وضعیــت معــاش کارگــران یکــی از 
دغدغه های مهم کشــور اســت زیرا جامعه 
کارگری یک جمعیت ۱۴ میلیونی را تشکیل 
می دهد که با لحاظ خانوارشان، به بیش از ۴۰ 

میلیون نفر می رسند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اگر قرار باشد 
وضعیت معیشــتی این قشــر را با نرخ تورم 
بسنجیم، باید به آخرین نرخ تورم اشاره کنیم. 
تورم اردیبهشت ماه ۲۹.8درصد اعالم شده 
که دامنه تغییرات نرخ تورم برای دهک های 
مختلف هزینه ای از ۲8درصد برای دهک اول 
)کم درآمدترین( تا ۳۱.۹درصد برای دهک 
دهم )پردرآمدترین( ثبت شــده است یعنی 
قشر ضعیف و متوسط جامعه در اردیبهشت 
ماه برای خرید و تأمین مایحتاج خود حداقل 
با تورم باالی ۲8درصد مواجــه بوده اند. این 
وضعیت تورم در کشــور در حالی اســت که 
کارگــران اگر تمامــی آیتم های مــزدی را 
دریافت کنند ماهانه حول و حوش ۲ میلیون 
و 8۰۰هــزار تومان )کمی بیشــتر یا کمتر( 
دریافتی دارند که به اذعــان وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، ایــن مبلغ فقط ۵۰درصد از 

هزینه های زندگی یک فرد را پوشش می دهد. 
البته می دانیم که بســیاری از کارگران تنها 
پایه مــزدی را دریافت می کننــد و در پایان 
ماه مبلغی در حدود یک میلیون و 8۰۰هزار 

تومان دریافتی دارند.
در اینجا هــم باید تاکید شــود که حتی 
بسیاری از کارگران همین مبلغ یک میلیون 
و 8۰۰هزار تومان را هم دریافت نمی کنند و 
به صــورت روزمزد درآمد دارنــد یا اینکه در 
شرکت هایی مشــغول به کار هســتند که 
کارفرما با دور زدن قانون کار، مبالغی در حد 
یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان و گاهی حتی 

کمتر به کارکنان پرداخت می کند.
از ســویی دیگر اگر دریافتی کارگران را 
با حداقل هزینه ها که همان ســبد معیشت 
۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومانی اســت مقایسه 
کنیم، متوجه ســطح پایین درآمد این قشر 

و تفاوت فاحش هزینه و درآمدها می شویم.
آن طور کــه »فرامــرز توفیقــی« فعال 
کارگری می گوید: در شرایط امروز اگر سبد 
معیشتی پس از کرونا را محاسبه کنیم مبلغ ۴ 
میلیون و۹۴۰هزار تومان بزرگ تر و درشت تر 

شده و به سمت ۵.۵ میلیون تومان سوق پیدا 
کرده است. البته عدد ۴ میلیون و ۹۴۰هزار 
تومان مورد توافق سه جانبه جامعه کارگری، 

کارفرما و دولت واقع شده است.
بنابراین یک سوم جمعیت کشور، در ماه 
مبلغی را به عنوان دستمزد دریافت می کنند 
که به گفته »تاجیک« دیگــر فعال کارگری 
فقط خرج خورد و خوراکشان آن هم به صورت 

حداقلی می شود.
آمار از کاهش قدرت خرید می گویند

با اســتناد به آمار مرکز آمار ایران در مورد 
نرخ اقالم خوراکی و خدمات در اردیبهشــت 
ماه، اگــر فقط قوت غالب مــردم یعنی نان و 
لبنیــات را در نظر بگیریم به ترتیب نســبت 
به فرودین ماه ۶ درصد و ۰.۷ درصد و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل ۲۷.۴ و ۲۷.۵درصد با 
افزایش قیمت مواجه بوده اند. همچنین نرخ 
میوه نیز در یک ماه ۵.۶درصد تورم داشــته 
است که نرخ این محصول نسبت به ماه مشابه 
سال گذشــته با ۱۷.۲درصد افزایش روبه رو 

بوده است.
از ســویی دیگر باید به یکی از مهم ترین 

هزینه های افــراد یعنی نرخ اجاره مســکن 
اشاره کرد. نرخ مسکن در بخش اجاره در یک 
ماه ۲.۵درصد رشد داشته است و البته نسبت 
به اردیبهشت ماه ســال قبل با ۲۳.۶درصد 
رشد مواجه بوده اســت. اهمیت این موضوع 
در آنجایی نمود می کند که بدانیم وزارت کار 
هنوز تصمیمی برای برگزاری جلسه شورای 
عالی کار برای بررســی حق مسکن کارگران 
نگرفته اســت و این آیتم در جــدول مزدی 
همان ۱۰۰هزار تومان پارسال است در حالی 
که طبق همین آمار می بینیم که نرخ اجاره در 
یک ماه آن هم در بازه ای از سال که زمان نقل 

و انتقاالت نیست، با رشد مواجه بوده است.
همچنیــن حمــل و نقــل نیز کــه جزو 
هزینه های روزانه افراد است فقط در یک ماه 

8.۶درصد و در قیاس با اردیبهشــت پارسال 
با ۴8.۴درصــد افزایش مواجه بوده اســت. 
این در حالی است که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
مردمی که دارای خودروی شخصی هستند با 
استفاده از خودروی خود رفت و آمد می کنند 
اما قشر کم درآمد جامعه حتی در این شرایط 
برای عبور و مرور باید از حمل و نقل عمومی 
اســتفاده کنند اما می بینیم کــه در یک ماه 

چقدر نرخ این خدمت افزایش داشته است.
در بخش بهداشــت و درمان نیز شــاهد 
رشــد تورم بوده ایم به گونه ای که نرخ تورم 
این بخش در اردیبهشت نسبت به فروردین 
۲.۹درصد و نســبت به اردیبهشت پارسال 

۲۱.۹درصد بوده است.

تفاوت درآمد و هزینه کارگران باز هم بیشتر شد

افزایش هزینه های ثابت زندگی در اردیبهشت ماه

عمده مشکل سیستان و 
بلوچستان، بیکاری است. 
در برخی از مناطق استان، 

نرخ بیکاری بین 4۰ تا 
۶۰درصد است. در چابهار 

و نیک شهر تا ۶۰درصد 
جمعیت، در قصرقند حدود 

۵۰ تا ۶۰درصد، ایران شهر 
حدود4۰درصد و زاهدان 2۰ 

تا 2۵درصد جمعیت بیکار 
هستند

سوخت بری مساله امروز و 
دیروز نیست. تا در سیستان 

و بلوچستان صنایع ایجاد 
نشود و کشاورزی رونق 

نگیرد، نمی توانیم از مردم 
بخواهیم که از سوخت بری 

دست بردارند. استان به 
خاطر بی آبی به این وضع 

افتاده است. به صنعت هم 
توجهی نشده است
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